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Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne.

§ 1
1. Niniejszy Regulaminokre�lawarunki otwierania i prowadzenia rachunków

oszczêdno�ciowo-rozliczeniowych oraz Kont Oszczêdno�ciowych dla
osóbfizycznych.

2. U¿ytewRegulaminieokre�leniaoznaczaj¹:
1) Bank-BankPocztowyS.A. z siedzib¹wBydgoszczy,
2) dokument to¿samo�ci - wprzypadku rezydentów todowód osobisty,

tymczasowy dowód osobisty lub paszport polski; w przypadku
nierezydentów z kraju UE to paszport zagraniczny; w przypadku
nierezydentów spoza UE to paszport zagraniczny i karta pobytu.
Okazany dokument stanowiæ bêdzie podstawê do identyfikowania
Posiadacza przy sk³adaniu i realizacji dyspozycji zwi¹zanych
zprowadzonymrachunkiem,

3) dyspozycja wk³adem na wypadek �mierci - wskazanie przez
Posiadacza osoby, której Bank wyp³aci �rodki pieniê¿ne z rachunku
wprzypadku jego �mierci, zgodnie zprzepisamiPrawabankowego,

4) dzieñ roboczy - ka¿dy dzieñ z wyj¹tkiem sobót, niedziel oraz dni
ustawowowolnychodpracy,

5) has³o - indywidualny kod, sk³adaj¹cy siê z ci¹gu znaków, s³u¿¹cy do
weryfikacji to¿samo�ci Posiadacza, ustalany przez Bank w celu
zagwarantowaniawy³¹czno�cidostêpudo rachunku,

6) Komunikat - dokument publikowany przez Bank. W formie
Komunikatu podawane s¹ w szczególno�ci informacje: o rodzajach
lokat i rodzajach rachunków oferowanych przez Bank, kwocie
i oprocentowaniu limitu debetowego, kwociewyp³aty, która wymaga
wcze�niejszego zg³oszenia (awizowania wyp³aty), minimalnych
kwotach lokat, warunkach dop³at do lokat, jak równie¿ informacje
owysoko�ci oprocentowania �rodków i zad³u¿eniaw rachunku, op³at
i prowizji oraz zasadach ich pobierania. Komunikat dostêpny jest
w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku i w placówkach
pocztowych,

7) lokata - jednostkowy wk³ad oszczêdno�ciowy w z³otych w rachunku,
8) Konto Oszczêdno�ciowe - oprocentowany rachunek prowadzony

w z³otych, z podstawow¹ funkcj¹ przechowywania �rodków
pieniê¿nych Posiadacza, z mo¿liwo�ci¹ przeprowadzania rozliczeñ
oraz korzystania z dodatkowych us³ug Banku oferowanych wraz
zKontem.Bankprowadzinastêpuj¹ce rachunki:
a)NoweKontoOszczêdno�ciowe
b)PocztoweKontoOszczêdno�ciowe
c) Inneokre�lonewKomunikacie

9) osoba ma³oletnia, osoba czê�ciowo ubezw³asnowolniona
- odpowiednio Posiadacz rachunku powy¿ej 13 roku ¿ycia do
uzyskania pe³noletno�ci lub osoba czê�ciowo ubezw³asnowolniona
posiadaj¹ca ograniczone prawo do dysponowania rachunkiem
w zakresie okre�lonym przepisami ogólnie obowi¹zuj¹cego prawa
lubwskazanymprzezPrzedstawicielaustawowego,

10) Pe³nomocnik - pe³noletnia osoba fizyczna, rezydent lub nierezydent,
posiadaj¹ca pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych, upowa¿niona
przez Posiadacza do dysponowania �rodkami zgromadzonymi na
rachunkuwzakresieokre�lonymwRegulaminie,

11) placówka Banku - jednostka organizacyjna Banku wykonuj¹ca
czynno�cibankowe,

12) placówka pocztowa - jednostka organizacyjna Poczty Polskiej
wykonuj¹ca, na zlecenie Banku, czynno�ci zwi¹zane z zawarciem
umówiobs³ug¹rachunków,

13) Pocztowy24 - us³uga bankowo�ci elektronicznej, umo¿liwiaj¹ca
Posiadaczowi za po�rednictwem sieci Internet i przegl¹darki WWW
zlecania Bankowi do wykonania operacji lub innych czynno�ci
okre�lonychwodrêbnejumowie,

14) PocztowySMS - us³uga bankowo�ci elektronicznej, umo¿liwiaj¹ca
Posiadaczowi za po�rednictwem telefonu komórkowego i krótkich
wiadomo�ci tekstowych�SMS�sk³adaniedo Banku zapytañ o saldona
wybranym rachunku Posiadacza oraz zlecanie realizacji us³ugi
do³adowania telefonu przedp³aconego lub innych czynno�ci
okre�lonychwodrêbnejumowie,

15) Posiadacz -osoba fizyczna, z któr¹ Bank zawar³umowêoprowadzenie
rachunku, a w przypadku rachunku wspólnego ka¿dy ze
Wspó³posiadaczy z uwzglêdnieniem postanowieñ dotycz¹cych
osobyma³oletniej iosobyczê�ciowoubezw³asnowolnionej,
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16) rachunek-ROR i/lubKontoOszczêdno�ciowe,
17) ROR - rachunek oszczêdno�ciowo-rozliczeniowy prowadzony

wz³otych.Bankprowadzinastêpuj¹ce rachunki:
a) Pocztowe Konto Nestor - gdy co najmniej jeden Posiadacz

otrzymuje�wiadczenie z tytu³u renty lubemerytury,
b) PocztoweKontoStandard-dlapozosta³ychosób.
c) Inneokre�lonewKomunikacie.

18) Regulamin - �Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla
osóbfizycznychwBankuPocztowymS.A.�,

19) limit debetowy - suma �rodków pieniê¿nych udostêpniona przez
Bank, do wysoko�ci której Posiadacz mo¿e sk³adaæ dyspozycje
obci¹¿eniowenieznajduj¹ce pokryciaw saldzieROR,

20) saldo rachunku - stan �rodków zgromadzonych przez Posiadacza
na rachunku,

21) Taryfa - �Taryfa op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank
PocztowyS.A.�dlaKlientówdetalicznych,

22) Umowa -Umowao prowadzenie rachunkówbankowych, korzystania
z kart bankowych oraz �wiadczenia us³ug dla osób fizycznych,

23) wolne �rodki - �rodki na rachunku powiêkszoneowp³atyna rachunek
oraz �rodki pozosta³edowykorzystania z tytu³u przyznanegokredytu
w rachunku lub dostêpnego limitu debetowego, pomniejszone
o wyp³aty z rachunku, kwoty przyjêtych do realizacji dyspozycji,
blokady oraz zobowi¹zañ wobec Banku. Wolne �rodki nie
uwzglêdniaj¹ otwartych lokat,

24) wp³ata - ka¿da dyspozycja gotówkowa i bezgotówkowa powoduj¹ca
wp³yw �rodkówpieniê¿nychnarachunek,

25) Wspó³posiadacz - jedenzPosiadaczyrachunkuwspólnego,
26) wyp³ata - ka¿da dyspozycja gotówkowa i bezgotówkowa

powoduj¹ca wyp³yw �rodków pieniê¿nych z rachunku (obci¹¿enie
rachunku).

3. Rachunek s³u¿y Posiadaczowi do gromadzenia �rodków,przeprowadzania
rozliczeñ oraz do korzystania z dodatkowych us³ug Banku oferowanych
wraz z rachunkiem na warunkach okre�lonych przez Bank w odrêbnych
uregulowaniach. Bank zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty
dodatkowych us³ug. O terminie udostêpnienia nowych us³ug Bank
poinformujewKomunikacie.

4. Posiadaczowi przys³uguje prawo zmiany rodzaju rachunku w trakcie
trwaniaUmowy,poprzed³o¿eniudokumentówwymaganychprzezBank.

5. Posiadaczem rachunku mo¿e byæ osoba fizyczna, rezydent b¹d�
nierezydent w rozumieniu Prawa dewizowego, posiadaj¹ca pe³n¹
zdolno�æ do czynno�ci prawnych, osobama³oletnia powy¿ej 13 roku ¿ycia
razem ze swoim przedstawicielem ustawowym lub osoba czê�ciowo
ubezw³asnowolniona razemzeswoimkuratorem.

6. Rachunekmo¿ebyæprowadzony:
1) dla jednejosoby, jako rachunek indywidualnyz tymzastrze¿eniem,¿e

osoba tamo¿eposiadaæ tylko jeden rachunek indywidualnywBanku,
2) dla dwóch osób, jako rachunek wspólny z tym zastrze¿eniem,

¿e osoby te mog¹ posiadaæ razem tylko jeden rachunek wspólny
wBanku iobies¹rezydentami lubobie s¹nierezydentami.

7. Zasady wydawania i u¿ywania kart p³atniczych oraz rozliczania transakcji
przeprowadzonych przy u¿yciu tych kart oraz zasady �wiadczenia us³ug
bankowo�ci elektronicznej zawartes¹wodrêbnychregulacjachBanku.

8. Umieszczony na Umowie podpis Posiadacza jest jednocze�nie wzorem
podpisu, który powinien byæ sk³adany pod wszystkimi dyspozycjami
i o�wiadczeniami Posiadacza rachunku oraz na innych dokumentach
zwi¹zanychz prowadzeniem rachunku.

9. Bank mo¿e odmówiæ wykonania operacji na rachunku, w przypadku:
1) z³o¿enia zlecenia p³atniczego z naruszeniem postanowieñ

niniejszego Regulaminu lub obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
2) braku�rodkówna rachunku,
3) blokady �rodkównarachunku,
4) zajêcia rachunku przez organ egzekucyjny z zastrze¿eniem

§20ust. 16,
5) braku zgodno�ci podpisu z wzorem podpisu z³o¿onym pod Umow¹,

lub w przypadku Pe³nomocnika braku zgodno�ci podpisu z wzorem
podpisu z³o¿onymnape³nomocnictwie,

6) gdy identyfikacja Posiadacza lub Pe³nomocnika nie zakoñczy³a siê
pozytywnie.



Rozdzia³ II
Otwarcie rachunku.

§ 2
1. Otwarcie rachunkuprzezBanknastêpujepo zawarciuUmowy.
2. Zawarcie Umowy i obs³uga rachunku odbywa siê wplacówkach Banku lub

placówkach pocztowych. Zawarcie Umowy mo¿e nast¹piæ równie¿ w
miejscu zamieszkania lub pobytu Klienta, za po�rednictwem
upowa¿nionychpracownikówBanku lubplacówekpocztowych.

3. Zawarcie Umowy nastêpuje w formie pisemnej, po podpisaniu jej przez
Pos iadacza lub w prz ypadku rachunku wspó lnego przez
Wspó³posiadaczyorazprzezosobêdzia³aj¹c¹wimieniu ina rzecz Banku.

4. Posiadacz rachunku mo¿e korzystaæ z rachunku po otrzymaniu z Banku
informacji o numerze rachunku. W przypadku, gdy zamiar zawarcia
Umowy by³ zg³oszony telefonicznie lub poprzez stronê internetow¹
Banku, Posiadacz mo¿e korzystaæ z rachunku od dnia wp³ywu do Banku
podpisanejprzezBank i PosiadaczaUmowy.

5. Bankowi przys³uguje prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania
przyczyny.

6. W przypadku zawierania Umowy na podstawie zg³oszenia telefonicznego
lub poprzez stronê internetow¹ Banku, o odmowie zawarcia Umowy Bank
powiadomiPosiadaczaniezw³oczniew formiepisemnej.

7. Posiadacz rachunku zobowi¹zany jest do poinformowania Banku
o otrzymywaniu �wiadczenia emerytalno - rentowego z zagranicy oraz do
wype³nienia i zwrotnego przekazania stosownego o�wiadczenia,
zgodnie zwzoremdostarczonymprzezBank.

8. Je�li z dokumentów, na podstawie których Bank uznaje rachunek
Posiadacza, jednoznacznie wynika, i¿ jest to �wiadczenie emerytalno
- rentowe z zagranicy, Bank obci¹¿a rachunek kwot¹ zobowi¹zañ
publiczno - prawnych Posiadacza wobec Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych iUrzêduSkarbowego.

9. Posiadacz zobowi¹zany jest do ka¿dorazowego zapewnienia na rachunku
wystarczaj¹cej ilo�ci �rodków pieniê¿nych celem wywi¹zania siê przez
Bank z na³o¿onego prawem obowi¹zku pobrania i przekazania w imieniu
Posiadacza zobowi¹zañ publiczno-prawnych wzglêdem Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych iUrzêduSkarbowego.

10. Bank zastrzega, ¿e je�li na skutek braku o�wiadczenia, o którym mowa w
ust. 7, powstanie zw³oka w odprowadzeniu zaliczki na zobowi¹zania
publicznoprawne, Bank obci¹¿y w kolejnym miesi¹cu rachunek
Posiadacza zaleg³ymi zaliczkami miesiêcznymi na podatek lub sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz kosztami zwi¹zanymi z nieterminowym
ichodprowadzeniem.

11. Je¿eli Umowa rachunku zosta³a zawarta poza placówk¹ Banku lub
placówk¹ pocztow¹, Klient mo¿e od niej odst¹piæ bez podania przyczyny,
przekazuj¹c do Banku o�wiadczenie na pi�mie bêd¹ce za³¹cznikiem do
Umowy rachunku w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy rachunku.

12. W przypadku rachunku wspólnego prawo do odst¹pienia przys³uguje
ka¿demuzeWspó³posiadaczy.
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Rozdzia³ III
Rachunki wspólne.

§ 3

Rozdzia³ IV
Rachunki osób ma³oletnich oraz czê�ciowo ubezw³asnowolnionych.

§ 4

1. Bankprowadzi rachunkiwspólne.
2. Bank dopuszcza mo¿liwo�æ zmiany rachunku z indywidualnego na

wspólnywtrakcie trwaniaUmowypoprzezzawarciepisemnegoaneksudo
Umowy.

3. Je¿eli w ramach Umowy prowadzonych jest wiêcej ni¿ jeden rachunek,
ustanowienie wspó³w³asno�ci dotyczy ka¿dego rachunku prowadzonego
wramach jednejUmowy.

4. Je¿eli ustanowienie rachunku wspólnego spowoduje zmianê rodzaju
rachunku,Bankpowiadomio tymPosiadacza.

5. Bank ma prawo odmówiæ zawarcia aneksu o prowadzenie rachunku
wspólnegobezpodania przyczyny.

6. Wspó³posiadacze dysponuj¹ samodzielnie �rodkami zgromadzonymi na
rachunku i nie mog¹ ograniczaæ prawa do swobodnego dysponowania
rachunkiem drugiemu Wspó³posiadaczowi, w tym do prawa
wypowiedzenia Umowy rachunku wspólnego i zadysponowania
�rodkaminarachunkuzdniem rozwi¹zaniaUmowy.

7. Wspó³posiadacze ponosz¹ odpowiedzialno�æ solidarn¹ za skutki
wynikaj¹ce z korzystania z rachunku wspólnego oraz odpowiadaj¹
solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowi¹zania wynikaj¹ce z Umowy
oprowadzeniu rachunkuwspólnego.

8. Bank nie zrealizuje dyspozycji Wspó³posiadaczy, które wzajemnie lub
czê�ciowosiêwykluczaj¹.

9. Wspó³posiadacze rachunku s¹ zobowi¹zani do informowania siebie
nawzajem o zmianach wysoko�ci wolnych �rodków uwzglêdniaj¹c
dokonywane transakcjeoraz informacje zawartenawyci¹gach.

10. Bank nie przyjmuje zastrze¿eñ z³o¿onych przez jednego ze
Wspó³posiadaczy lub jego spadkobierców dotycz¹cych ograniczenia
realizacji przez Bank dyspozycji drugiego Wspó³posiadacza, z wyj¹tkiem,
gdy zastrze¿enie bêdzie dokonane na podstawie postanowienia s¹du o
zabezpieczeniuwyp³at z rachunkuwspólnego.

11. Bank nie dopuszcza mo¿liwo�ci zmiany rachunku wspólnego na rachunek
indywidualny w trakcie trwania Umowy, z zastrze¿eniem ust. 12, jak
równie¿ zmianydotychczasowegoWspó³posiadaczana innego.

12. W przypadku �mierci jednego zWspó³posiadaczy, Bank - bez dodatkowej
dyspozycji - prowadziæ bêdzie rachunek jako rachunek indywidualny na
rzecz drugiego Wspó³posiadacza, z wy³¹czeniem umów rachunków na
rzecz osób ma³oletnich oraz czê�ciowo ubezw³asnowolnionych, które z
chwil¹ �mierci Wspó³posiadacza bêd¹cego przedstawicielem
ustawowymulegaj¹ rozwi¹zaniu.

1. Bank prowadzi rachunek dla osoby ma³oletniej powy¿ej 13 roku ¿ycia lub
dla osoby czê�ciowo ubezw³asnowolnionej jako rachunekwspólny wraz z
przedstawicielemustawowymi tej osoby,

2. Przedstawicielem ustawowym osoby ma³oletniej lub czê�ciowo
ubezw³asnowolnionej jest:
1) ka¿dy z rodziców, o ile nie jest pozbawiony w³adzy rodzicielskiej
lub
2) opiekunwyznaczonyprzezs¹dopiekuñczy.

5



6

Rozdzia³ V
Pe³nomocnictwo.

§ 5

Rozdzia³ VI
Op³aty i prowizje.

§ 6

1. Do dysponowania �rodkami na rachunku mo¿e zostaæ ustanowione
Pe³nomocnictwo.

2. Pe³nomocnik uprawniony jest do dysponowania �rodkami na rachunku
oraz dokonywania wszelkich czynno�ci zwi¹zanych z prowadzeniem
rachunku, tak jakPosiadacz rachunku, zwy³¹czeniem:
1) zawarcia, zmiany lubwypowiedzeniaUmowy rachunku,
2) zawarcia, zmiany lub wypowiedzenia umowy kredytu w rachunku,
3) zmiany danych osobowych, adresowych i kontaktowego numeru

telefonuPosiadacza,
4) wyst¹pienia lubrezygnacji z limitudebetowego,
5) zawarcia/wypowiedzeniaumowyokartêp³atnicz¹,
6) z³o¿enia/zmiany/odwo³ania zleceniawyp³aty,
7) zmiany rodzajurachunku,
8) zawarcia/zmiany/wypowiedzenia umowy �wiadczenia us³ug

bankowo�cielektronicznej,
9) udzielaniadalszychpe³nomocnictw.

3. Udzielenie pe³nomocnictwa do rachunku wspólnego wymaga podpisu
obuWspó³posiadaczy.

4. Pe³nomocnictwo udzielone do rachunku wspólnego mo¿e byæ
odwo³ane przez ka¿dego ze Wspó³posiadaczy, ze skutkiem dla
drugiegoWspó³posiadacza.

5. Udzielenie oraz odwo³anie pe³nomocnictwa wymaga dla swej
wa¿no�ci formy pisemnej w postaci o�wiadczenia z³o¿onego przez
Posiadacza na druku Ustanowienie/Odwo³anie pe³nomocnictwa
wobecno�ci pracownikaplacówki Banku, pracownika placówki pocztowej
lub w obecno�ci notariusza potwierdzaj¹cego w³asnorêczno�æ podpisu
z³o¿onegoprzezPe³nomocnika iPosiadacza.

6. Pe³nomocnictwo wygasa z chwil¹ jego odwo³ania, jak równie¿
w przypadku �mierci Posiadacza rachunku indywidualnego lub
Pe³nomocnika, lub �mierciWspó³posiadaczy rachunkuwspólnego.

7. Umieszczony na pe³nomocnictwie podpis Pe³nomocnika jest
jednocze�nie wzorem podpisu, który powinien byæ sk³adany pod
wszystkimidyspozycjamiPe³nomocnika.

1. Za czynno�ci zwi¹zane z obs³ug¹ rachunku Bank pobiera op³aty i prowizje
okre�lonewTaryfie.

2. Wyci¹g z Taryfy w czê�ci dotycz¹cej obs³ugi rachunków stanowi
odrêbny za³¹cznik do Umowy, ponadto Bank udostêpnia wyci¹g
zTaryfywformieKomunikatu.

3. Op³aty i prowizje pobierane s¹ przez Bank w ciê¿ar rachunku.
Posiadacz upowa¿nia Bank do obci¹¿ania jego rachunku prowizjami
i op³atami nale¿nymi Bankowi z tytu³u obs³ugi rachunku w wysoko�ci
okre�lonejwTaryfie,bezodrêbnejdyspozycji.

4. Posiadacz zobowi¹zany jest do zapewnienia �rodków na rachunku,
napobranieop³at i prowizjiwynikaj¹cychzprowadzenia rachunku.

5. O ka¿dorazowej zmianie wysoko�ci op³at i prowizji, Bank powiadomi
Posiadacza w jeden z nastêpuj¹cych sposobów: w wyci¹gu przesy³anym
Posiadaczowi, poprzez przes³anie informacji na adres e-mail Posiadacza,
wosobnympi�mie, lubwinny sposóbokre�lonywodrêbnej umowie.

6. Posiadacz ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni
od dnia powiadomienia o zmianach. Je¿eli Posiadacz nie z³o¿y
pisemnego o�wiadczenia o braku akceptacji zmian, uwa¿a siê, ¿e
zmiany akceptuje. Z³o¿enie o�wiadczenia o braku akceptacji zmian
jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy z dniem z³o¿enia
o�wiadczenia.



Rozdzia³ VII
Oprocentowanie �rodków.

§ 7
1. �rodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku oprocentowane s¹ wed³ug

zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, z zastrze¿eniem
postanowieñdotycz¹cych lokatw ramachROR.

2. Wysoko�æ oprocentowania �rodków pieniê¿nych zgromadzonych na
rachunku oraz jego zmiany podawana jest do wiadomo�ci Klientów
wformieKomunikatu.

3. Bank ustala wysoko�æ i zasady oprocentowania �rodków pieniê¿nych
zgromadzonychna rachunku.

4. Zmiana stopy oprocentowania �rodków zgromadzonych na rachunkach
mo¿enast¹piæwprzypadku:
1) zmiany oprocentowania podstawowych stóp procentowych

ustalanychprzezNarodowyBankPolski,
2) zmianypoziomuinflacji og³oszonegoprzezGUS,
3) zmianyoprocentowania �rodkównarynkumiêdzybankowym,
4) zmiany poziomu rezerw obowi¹zkowych ustalonych przez Radê

PolitykiPieniê¿nej.
Zmianaoprocentowanianiewymagasporz¹dzeniaaneksudoUmowy.

5. Oprocentowanie �rodków na rachunku liczone jest od dnia wp³aty, do
dniapoprzedzaj¹cegodokonaniewyp³atyw³¹cznie.

6. Odsetki od �rodków zgromadzonych na ROR s¹ naliczane i dopisywane
kwartalnie, w ostatnim dniu miesi¹ca danego kwarta³u, z zastrze¿eniem
postanowieñdotycz¹cych lokat.

7. Odsetki od �rodków zgromadzonych na Koncie Oszczêdno�ciowym
s¹kapitalizowane razwmiesi¹cu.

8. W przypadku dokonania wyp³aty powoduj¹cej przekroczenie stanu
wolnych �rodków na rachunku, Bank nalicza odsetki od kwoty
niedozwolonego zad³u¿enia w wysoko�ci obowi¹zuj¹cej w Banku stopy
procentowej u sta lone j d la pr zete rminowanych k redy tów
konsumpcyjnych. Odsetki karne naliczane s¹ za okres od dnia powstania
niedozwolonego zad³u¿enia do dnia poprzedzaj¹cego jego sp³atê.
Posiadacz rachunku obowi¹zany jest niezw³ocznie, po powstaniu
niedozwolonego zad³u¿enia, sp³aciæ je wraz z odsetkami. O powsta³ym
niedozwolonym zad³u¿eniu Bank informuje Posiadacza w formie
pisemnej tylko w przypadku, kiedy kwota przekroczenia stanu wolnych
�rodków jest wy¿sza ni¿ wysoko�æ op³aty za wys³anie pisma, okre�lonej w
Taryfie.

9. W przypadku braku sp³aty niedozwolonego zad³u¿enia, w trybie
okre�lonym w ust. 8 lub najpó�niej w terminie 14 dni od daty otrzymania
przez Posiadacza rachunku pisma wzywaj¹cego do sp³aty, Bank mo¿e
wypowiedzieæ Umowê rachunku, niezale¿nie od poci¹gniêcia Posiadacza
do odpowiedzialno�ci karnej i wszczêcia przez Bank postêpowania
egzekucyjnego oraz obci¹¿enie Posiadacza rachunku kosztami tego
postêpowania.

10. W okresie zad³u¿enia na rachunku wp³ywy na rachunek zaliczane bêd¹ w
pierwszejkolejno�cina sp³atê:
1) prowizji iop³atorazkosztówBanku,
2) odsetek odzad³u¿eniaprzeterminowanego,
3) odsetek zapad³ych (zaleg³ych),
4) z tytu³uzad³u¿enia,
5) odsetekbie¿¹cych.

11. Dla obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni, a miesi¹c
rzeczywist¹ liczbêdnikalendarzowych.
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1. Wp³atyna rachunekmog¹byædokonywanew formie:
1) gotówkowej - w placówkach pocztowych, kasach Banku i innych

banków,przyu¿yciuogólniedostêpnychdowodówwp³at,
2) bezgotówkowej.

2. Wp³atymo¿e dokonaæ ka¿da osoba, która zna numer rachunku.Wysoko�æ
wp³at jest nieograniczona.

3. Podstaw¹ identyfikacji zlecenia p³atniczego jest numer rachunku
bankowegobeneficjenta p³atno�ci.

4. Za wszelkie skutki wynik³e z b³êdnego podania numeru rachunku lub
danych Posiadacza konsekwencje ponosi wp³acaj¹cy. Z chwil¹ wydania
potwierdzeniadlawp³acaj¹cego,wp³ataniemo¿ebyæodwo³ana.

5. Wprzypadkuwp³ywuna rachunek �rodkówwwalucieobcej Posiadacz jest
zobowi¹zany z³o¿yæ upowa¿nienie do skupu walut obcych. Bank
dokonuje przeliczenia tych �rodków na z³ote przy zastosowaniu kursów
kupnadewizBanku,podanychwdniudokonania rozliczenia.

1. Wyp³aty gotówkowe z rachunku mog¹ byæ dokonywane w drodze
realizacji dyspozycjiwyp³atysk³adanejw formie:
1) formularzy wyp³aty dostêpnych w placówkach Banku i placówkach

pocztowych,
2) zleceniawyp³aty,
3) przekazupocztowegozrachunku,
4) przy u¿yciukartp³atniczych,
5) ustnej dyspozycji wyp³aty w placówkach Banku i wybranych

placówkachpocztowych.
2. Dni oraz godziny, w których realizowane s¹ wyp³aty w danej placówce

pocztowej podawane s¹ w formie og³oszenia wywieszanego w tej
placówce.

3. Kwota jednorazowejwyp³aty niemo¿ebyæni¿sza ni¿ 10 z³.Ograniczenia te
niedotycz¹wyp³at:
1) przy u¿yciukartp³atniczych, (niedotyczyKontOszczêdno�ciowych),
2) dokonywanychprzekazempocztowym,
3) dokonywanychprzy likwidacji rachunku.
Ozmianieminimalnej kwotywyp³atyBankpoinformujewKomunikacie.

4. Wyp³ata gotówkowa, z wyj¹tkiem realizowanej przy u¿yciu karty
p³atniczej,dokonywana jestwy³¹cznie:
1) w przypadku przekazu pocztowego na rzecz wskazanej na przekazie

pocztowym osoby (nale¿y podaæ jej imiê i nazwisko oraz adres
odbioru �rodków), zgodnie z regulacjami obowi¹zuj¹cymi w Poczcie
Polskiejdlaprzekazówpocztowych,

2) w przypadku ustnej dyspozycji wyp³aty do r¹k Posiadacza lub
Pe³nomocnika, po okazaniu dokumentu to¿samo�ci i potwierdzeniu
asygnatywyp³aty,

3) wpozosta³ych przypadkach -do r¹kPosiadacza lubPe³nomocnika, po
okazaniu dokumentu to¿samo�ci, na podstawie prawid³owo
wype³nionego formularzawyp³aty

5. Wyp³atagotówkowamo¿ezostaæzrealizowana:
1) wdowolnejplacówcepocztowej luboddziale,
2) pod wskazanym przez Posiadacza adresem pod warunkiem

wcze�niejszego z³o¿enia zlecenia wyp³aty lub przekazu pocztowego,
3) przy u¿yciu karty p³atniczej, (nie dotyczy Kont Oszczêdno�ciowych)

- zgodnie zpostanowieniamiumowydotycz¹cej tej karty.
6. W sytuacji, gdy placówka pocztowa w danym dniu nie mo¿e zrealizowaæ

wyp³aty, Posiadacz mo¿e dokonaæ w danej placówce zg³oszenia wyp³aty.
Placówka pocztowa okre�li termin, w którym wyp³ata bêdzie mog³a byæ
zrealizowana.

7. W przypadku realizacji wyp³aty w oparciu o zlecenie wyp³aty, Bank
dokonuje blokady �rodków na rachunku do wysoko�ci ¿¹danej wyp³aty,
nie wcze�niej ni¿ na 3 dni robocze przed terminem wyp³aty. Posiadacz nie
mo¿e dysponowaæ zablokowan¹ kwot¹. Blokada zostanie zniesiona przez
Bank po otrzymaniu informacji z placówki pocztowej o nie dokonaniu
wyp³aty, nie pó�niej ni¿ 14 dnia kalendarzowego od wyznaczonego
terminuwyp³aty.

Rozdzia³ VIII
Wp³aty i wyp³aty.

§ 8

§ 9
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8. Kwota przekazu pocztowego nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ graniczna warto�æ
przekazu pocztowego ustalona odrêbnymi przepisami. Wyp³ata
w oparciu o zlecenie wyp³aty nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ graniczna warto�æ
przekazu pocztowego i mo¿e zostaæ zrealizowana wy³¹cznie w pe³nych
z³otych.

9. Wyp³ata na podstawie zlecenia wyp³aty realizowana jest wg
nastêpuj¹cego trybu:
1) Posiadacz sk³ada w placówce pocztowej, w oddziale lub przesy³a do

Banku albo zg³asza telefonicznie zlecenie wyp³aty okre�laj¹c rodzaj
zlecenia, kwotê i terminwyp³aty oraz oddzia³/placówkêpocztow¹ lub
adres,pod którymwyp³atamazostaæ zrealizowana,

2) z³o¿one zlecenie wyp³aty wywo³uje skutek (obci¹¿enie rachunku)
z pocz¹tkiem nastêpnego dnia roboczego po dniu wp³ywu
formularzadoBanku lubz³o¿eniazlecenia telefonicznie,

3) z³o¿one zlecenie wyp³aty mo¿e byæ realizowane jednorazowo
b¹d�cyklicznie,

4) w przypadku rachunkówwspólnych, �rodki wyp³acane na podstawie
zleceniawyp³atymo¿epodj¹æka¿dyzeWspó³posiadaczy,

5) wyp³aty realizowane s¹dowysoko�ciwolnych �rodków,
6) je¿eli z³o¿one przez Posiadacza zlecenie wyp³aty nie znajduje

w ca³o�ci pokrycia w kwocie wolnych �rodków, a jej wysoko�æ
stanowi nie mniej ni¿ 90% kwoty wskazanej w zleceniu wyp³aty
i nie mniej ni¿ 10 z³, Bank dokona realizacji zlecenia do wysoko�ci
kwotywolnych �rodków,

7) w przypadku nie podjêcia �rodków pod wskazanym w zleceniu
wyp³aty adresem, Posiadacz mo¿e zrealizowaæ wyp³atê w
terminie do 10 dni kalendarzowych od daty wskazanej w zleceniu
wyp³aty, w placówce pocztowej w³a�ciwej dla wskazanego
miejscawyp³aty,

8) zmianê lub odwo³anie zlecenia wyp³aty Posiadacz mo¿e z³o¿yæ
osobi�cie w placówce pocztowej, w placówkach Banku, przes³aæ
doBanku lubzg³osiæ telefonicznie.

10. Wyp³ata w oparciu o przekaz pocztowy z rachunku realizowana jest
wed³ugnastêpuj¹cegotrybu:
1) Posiadacz sk³ada telefonicznie lub w inny uzgodniony z Bankiem

sposób dyspozycjê realizacji przekazu pocztowego okre�laj¹c kwotê,
imiê i nazwisko adresata przekazu oraz adres miejsca dorêczenia,

2) zg³oszenie telefoniczne przekazu pocztowego realizowane jest
poprzeprowadzeniuprocedury identyfikacji Posiadacza,

3) zg³oszony do godziny 20.00 przekaz pocztowy wywo³uje skutek
(obci¹¿enie rachunku) w tym samym dniu, zg³oszony po godzinie
20.00 w nastêpnym dniu roboczym po dniu z³o¿enia zg³oszenia,

4) po przyjêciu zg³oszenia zlecenia przekazu na kwotê 1000 z³ lub
wy¿sz¹, przed jego realizacj¹ Bank mo¿e dokonaæ weryfikacji
telefonuj¹c do Posiadacza na numer telefonu podany w Umowie.
W przypadku braku mo¿liwo�ci wykonania przez Bank weryfikacji
zlecenia,dyspozycjanie zostaniewykonana,

5) przekaz pocztowy realizowany jest zgodnie z zasadami zawartymi
w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U.
08.189.1159 z pó�niejszymi zmianami) oraz w przepisach
wykonawczych,

6) zwrot niepodjêtych �rodków wysy³anych przekazem pocztowym
nastêpuje do nadawcy po potr¹ceniu op³at pocztowych oraz
nale¿nychBankowiop³at/prowizji.

11. Posiadacz mo¿e dokonaæ wyp³aty w granicach wolnych �rodków,
z zastrze¿eniem zapisów dotycz¹cych wyp³aty w oparciu o zlecenie
wyp³aty oraz przekazu pocztowego z rachunku oraz wyplaty przy uzyciu
karty platniczej. Bank mo¿e wprowadziæ wymóg wcze�niejszego
zg³aszania w placówce pocztowej lub w Banku wyp³at w kwocie powy¿ej
20 000 z³, na co najmniej 2 dni robocze przed terminem wyp³aty.
Informacja o wprowadzeniu przez Bank wymogu awizowania wyp³aty
tak¿eozmianie tejwysoko�ci zamieszczanabêdziewKomunikacie.
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§ 10
1. Wyp³aty z rachunku mog¹ byæ dokonywane w formie bezgotówkowej

w drodze realizacji nastêpuj¹cych zleceñ p³atniczych: poleceñ przelewu,
poleceñ zap³aty, zleceñ sta³ych, poleceñ wyp³aty za granicê oraz
wprzypadkuRORzap³atykart¹p³atnicz¹.

2. Posiadacz mo¿e wystawiaæ zlecenia p³atnicze w dowolnych kwotach na
dowolny rachunek bankowy w granicach wolnych �rodków. Bank nie
wykona zlecenia p³atniczego Posiadacza, je¿eli nie ma ono w ca³o�ci
pokrycia w wolnych �rodkach na rachunku, niezale¿nie od �rodków
zgromadzonych na lokatach, z zastrze¿eniem realizacji zlecenia
p³atniczegodotycz¹cegozap³aty kart¹ p³atnicz¹.

3. Realizacja zleceñ p³atniczych Posiadacza nastêpuje w terminie
wskazanym w zleceniu, o ile zlecenie wp³ynê³o na co najmniej 1 dzieñ
roboczy przed wskazanym terminem realizacji, a je�li termin nie jest
wskazany w zleceniu, najpó�niej nastêpnego dnia roboczego po wp³ywie
zlecenia.Warunek dotycz¹cy wp³ywu zleceñ na co najmniej 1 dzieñ przed
terminem realizacji nie dotyczy zleceñ z³o¿onych w ramach us³ugi
TELEKONTOlubw ramachus³ugPocztowy24.

4. W przypadku braku �rodków na pokrycie z³o¿onego polecenia przelewu
lub zlecenia sta³ego, próby realizacji tych dyspozycji podejmowane s¹ w
okresie 5 dni roboczych licz¹c od dnia pierwszej próby zrealizowania
zlecenia p³atniczego.

5. Posiadacz sk³ada polecenia przelewu w uzgodniony z Bankiem sposób
wtym,w szczególno�ci:
1) za pomoc¹ us³ug Pocztowy24, udostêpnionych do rachunku

(przelewy i zlecenia sta³e),
2) poprzez z³o¿enie w Banku lub przes³anie do Banku formularza

przelewu lub innego bankowego dokumentu p³atniczego
wystawionego na Posiadacza przez wierzyciela i zaakceptowanego
podpisemPosiadacza,

3) poprzez z³o¿enie formularza przelewu w placówce pocztowej w celu
uzyskania potwierdzenia jego przyjêcia, zablokowania �rodków oraz
przekazaniadorealizacji doBanku,

4) za po�rednictwem telefonu, w trybie opisanym w § 11, pod
warunkiem podania w sposób jednoznaczny i nie budz¹cy
w¹tpliwo�cidanych identyfikuj¹cychodbiorcêpoleceniaprzelewu,

5) w przypadku dokonywania zleceñ p³atniczych za granicê poprzez
wype³nienie i z³o¿enie lub przes³anie do Banku formularza zlecenia
poleceniawyp³aty zagranicê,

6) poprzez z³o¿enie w Banku lub przes³anie do Banku formularza
zlecenia sta³ego albo telefoniczne lub poprzez Pocztowy24 z³o¿enie
zlecenia sta³ego,

7) w trybie realizacji polecenia zap³aty w rozumieniu ustawy Prawo
bankowe.

6. Realizacja zleceñ w obrocie dewizowym odbywa siê zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami Prawa dewizowego lub w oparciu
o indywidualne zezwolenie dewizowe z zastosowaniem przepisów tego
prawa i obowi¹zuj¹cych w Banku przepisów dotycz¹cych wykonywania
przez Bank Pocztowy S.A. poleceñ wyp³aty w obrocie dewizowym.
Polecenie wyp³aty w walucie obcej realizowane jest przy zastosowaniu
kursów sprzeda¿y dewiz Banku obowi¹zuj¹cych w momencie realizacji
zlecenia.

7. Zmiana numeru rachunku okre�lona w z³o¿onym wcze�niej zleceniu
sta³ym traktowana jest przez Bank jak odwo³anie poprzedniego i z³o¿enie
nowego zlecenia sta³ego.
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Rozdzia³ IX
Telefoniczna obs³uga rachunku TELEKONTO.

§ 11
1. Korzystanie z TELEKONTA odbywa siê w oparciu o upowa¿nienie dla

Banku, udzielone przez Posiadacza w zawartej Umowie lub w formie
wype³nionego i podpisanego druku

.
2. Wceluumo¿liwieniakorzystaniazus³ugiTELEKONTO, Posiadaczotrzymuje

indywidualny kod - has³o oraz numer Klienta, które s³u¿¹ do identyfikacji
Posiadacza przez Bank. Posiadacz jest zobowi¹zany podawaæ je przed
ka¿d¹dyspozycj¹ sk³adan¹zapo�rednictwemus³ugiTELEKONTO.

3. Warunkiem realizacji dyspozycji z³o¿onej telefonicznie przez Posiadacza
jest prawid³owe przeprowadzenie procesu jego identyfikacji, za któr¹
uwa¿asiêpoprawnepodanie conajmniej numeruKlientaorazhas³a.

4. Bank ma prawo uzale¿niæ wykonanie dyspozycji Posiadacza sk³adanych
telefonicznie od podania innych, dodatkowych danych, które mog¹
s³u¿yædo identyfikacji Posiadacza.

5. Us³uga TELEKONTO zapewnia Posiadaczowi mo¿liwo�æ telefonicznego
zlecaniaBankowiwykonania nastêpuj¹cychdyspozycji:
1) zmianyadresuzamieszkania i adresudokorespondencji,
2) z³o¿enia,odwo³ania i zmianyzleceniawyp³aty,
3) poleceniaprzelewu,
4) otwarcia lokaty,dop³aty do lokaty i likwidacji lokaty,
5) z³o¿enia, zmiany i odwo³aniazlecenia sta³ego,
6) zamówienia lub zastrze¿enia formularzy p³atniczych i karty

p³atniczej,
7) uzyskania informacji o saldzie i przeprowadzonych operacjach na

rachunku,
8) realizacjiprzekazupocztowego,
9) sprzeciwu wobec udostêpniania informacji o saldzie i historii

operacjiwplacówkachpocztowych,
10) zdefiniowania,zmiany iodwo³aniakontrahenta,
11) do³adowania telefonunakartê,
12) rezygnacji z otrzymywaniawyci¹gów,
13) zmiany formyotrzymywaniawyci¹gów,
14) zmiany rodzaju rachunku, (nie dotyczyKontOszczêdno�ciowych),
15) zmianyparametrów�wiadczeniaus³ugPocztowy24.

6. Klient mo¿e równie¿ sk³adaæ dyspozycje przy wykorzystaniu serwisu
automatycznego, bez po�rednictwa operatora - za pomoc¹ klawiatury
telefonu. Informacje o us³ugach �wiadczonych w ramach serwisu
automatycznego s¹dostêpnenastronie internetowej Banku.

7. Polecenia przelewu z³o¿one telefonicznie s¹ realizowane jako przelewy na
zdefiniowane wcze�niej rachunki kontrahentów b¹d� te¿ jako przelewy
na innerachunkiwcze�niejniezdefiniowane.

8. Przelew na zdefiniowane rachunki kontrahentów realizowany jest po
uprzednim zdefiniowaniu kontrahenta przez Posiadacza rachunku.
Zdefiniowanie mo¿e zostaæ z³o¿one w formie pisemnej na Deklaracji,
o której mowa w ust. 1 lub telefonicznie. Bank po zarejestrowaniu
kontrahentówwysy³aPosiadaczowipotwierdzenieprzyjêciaDeklaracji.

9. Przelew na zdefiniowane rachunki kontrahentów realizowany jest do
wysoko�ciwolnych�rodkównarachunku.

10. Przelew telefoniczny na rachunki inne, ni¿ zdefiniowanych kontrahentów,
nie mo¿e przekroczyæ kwoty 10 000 z³. W przypadku przelewu na te
rachunki kwoty 1000 z³ lub wy¿szej, Bank przed realizacj¹ przelewu ma
prawo dokonaæ weryfikacji dyspozycji dzwoni¹c do Posiadacza na numer
telefonu podany w Umowie. W przypadku braku mo¿liwo�ci weryfikacji
dyspozycji zlecenieprzelewuniezostaniewykonane.

11. Kwota zlecenia sta³ego z³o¿onego telefonicznie nie mo¿e przekroczyæ
kwoty10000z³.

12. Wszystkie rozmowy telefonicznes¹ nagrywane. Nagrania stanowi¹ dowód
z³o¿eniadyspozycji.

13. Dyspozycje Posiadacza uwa¿a siê za z³o¿one z chwil¹ potwierdzenia ich
przyjêciaprzezupowa¿nionegopracownikaBanku.

14. Wsytuacji brakumo¿liwo�ci realizacji sk³adanej dyspozycji, Bank informuje
Posiadaczaopowsta³ej sytuacjiwtrakcie sk³adania tej dyspozycji.

15. Bank zastrzega sobie mo¿liwo�æ ograniczenia lub odmowy dostêpu do
us³ugi TELEKONTOoraz wykonania dyspozycji Posiadaczaw szczególno�ci
wsytuacjach:
1) przetwarzaniadanychw systemach informatycznychBanku,
2) zagro¿eniabezpieczeñstwa�rodków lubdanych.

Deklaracja w sprawie korzystania
ztelefonicznejobs³ugirachunku-TELEKONTO
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Rozdzia³ X
Kredyt w ROR (nie dotyczy Kont Oszczêdno�ciowych oraz rachunków

prowadzonych na rzecz osóbma³oletnich i czê�ciowo
ubezw³asnowolnionych).

§ 12

Rozdzia³ XI
Limit debetowyw ROR (nie dotyczy Kont Oszczêdno�ciowych oraz
rachunków prowadzonych na rzecz osób ma³oletnich i czê�ciowo

ubezw³asnowolnionych).
§ 13

1. Posiadaczmo¿ekorzystaæzkredytuwROR.
2. Szczegó³owe warunki korzystania z kredytu w ROR okre�la odrêbna

umowa.
3. Wysoko�ækredytuwRORzale¿yw szczególno�ciod:

1) zdolno�cikredytowejPosiadacza,
2) okresuposiadania ROR.

4. W przypadku ROR wspólnego umowa kredytu w ROR zawierana jest
z obomaWspó³posiadaczami, którzy ponosz¹ solidarn¹odpowiedzialno�æ
za jegosp³atê.

1. Posiadacz ROR - Pocztowe Konto Nestor mo¿e dokonywaæ transakcji
nieznajduj¹cych pokrycia w saldzie rachunku w ramach limitu
debetowegodokwoty500z³.

2. Bank uruchamia limit debetowy automatycznie w ci¹gu 7 dni
roboczych od dnia, w którym nast¹pi³ pierwszy wp³yw �wiadczenia
rentowego lubemerytalnegonaROR.

3. Zad³u¿enie powsta³e w ramach limitu debetowego powinno byæ
sp³aconewterminie35dni licz¹coddnia jegopowstania.

4. Za sp³atê zad³u¿enia powsta³ego, w ramach limitu debetowego uznaje
siê saldo rachunku w kwocie równej lub wy¿szej od zera utrzymane
przezconajmniej jedn¹dobê.

5. Bank pobiera odsetki od zad³u¿enia powsta³ego w ramach limitu
debetowego, wed³ug zmiennej stopy procentowej w wysoko�ci
czterokrotno�ci stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku w
okresie utrzymywania siê tego zad³u¿enia, licz¹c od dnia operacji
powoduj¹cej powstanie zad³u¿enia do dnia poprzedzaj¹cego sp³atê
zad³u¿enia. Odsetki pobierane s¹ w okresach miesiêcznych ze �rodków
pieniê¿nychzgromadzonychnaROR.

6. Ka¿da zmiana wysoko�ci stopy kredytu lombardowego NBP powoduje
automatyczn¹zmianêwysoko�ci oprocentowania.

7. Dla obliczaniaodsetekprzyjmuje siê, ¿e rok liczy365dni.
8. W przypadku, braku sp³aty zad³u¿enia w terminie, o którym mowa

w ust. 3, limit debetowy jest zamykany a kwota zad³u¿enia przenoszona
jest na konto zad³u¿enia przeterminowanego i Bankwysy³a do Posiadacza
upomnienie.

9. W sytuacji, gdy nale¿no�ci z tytu³u korzystania z limitu debetowego nie
zostan¹ sp³acone w terminie wskazanym przez Bank w upomnieniu,
Bankwysy³adoPosiadaczawezwaniedozap³aty.

10. Bank obci¹¿a Posiadacza kosztami wys³ania upomnienia i wezwania
wwysoko�ci okre�lonejwTaryfie.

11. W przypadku, gdy zaleg³o�æ w sp³acie zad³u¿enia w ROR nie przekracza
20 z³otych, Bank odstêpuje od wys³ania upomnienia lub wezwania. Bank
zastrzega, ¿e brak wys³ania upomnienia lub wezwania nie oznacza
anulowaniazaleg³o�ci.

12. W przypadku braku sp³aty nale¿no�ci z tytu³u limitu debetowego
w ROR w terminie wskazanym przez Bank w wezwaniu do zap³aty, Bank
maprawo:
1) wypowiedzieæUmowê,
2) nastêpnego dnia po up³ywie okresu wypowiedzenia ¿¹daæ

zap³aty wszystkich nale¿no�ci wynikaj¹cych z prowadzenia ROR,
3) wszcz¹æpostêpowaniewindykacyjne.

13. W razie przekazania przez Bank nale¿no�ci wymagalnej, w celu jej
wyegzekwowania podmiotowi zewnêtrznemu, prowadz¹cemu w imieniu
i na rzecz Banku czynno�ci windykacyjne, Posiadacz wyra¿a zgodê na
przetwarzanieswoichdanychosobowychprzez tenpodmiot.

14. Posiadacz zobowi¹zuje siê do ponoszenia kosztów wynagrodzenia
podmiotu zewnêtrznego, z tytu³u wykonanych przez ten podmiot
us³ug windykacyjnych dotycz¹cych wierzytelno�ci Banku wynikaj¹cych
zprowadzeniaRORniewiêcej ni¿ 15%+VAToraz 20z³ +VAT przywszczêciu
postêpowania od jednej sprawy odwarto�ci zad³u¿enia.Warto�ci temog¹
byæpowiêkszoneo koszty i op³aty zgodnie z powszechnieobowi¹zuj¹cymi
przepisami.
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15. Posiadacz mo¿e zrezygnowaæ z limitu debetowego przekazuj¹c do
Banku o�wiadczenie o rezygnacji na pi�mie. Bank zamyka limit
debetowy po uregulowaniu przez Posiadacza wszelkich nale¿no�ci
wynikaj¹cychz limitudebetowego.

1. Rodzaje lokat oraz wysoko�æ ich oprocentowania podawane s¹ do
wiadomo�ciwKomunikacie.

2. Lokatamo¿ebyæprowadzona jako:
1) lokata jednorazowa (nieodnawialna), która pierwszego dnia

roboczegopoup³ywie zadeklarowanego terminu stawiana jestwraz z
nale¿nymi odsetkamidodyspozycjiPosiadaczana rachunku,

2) lokata odnawialna, która pierwszego dnia po up³ywie
zadeklarowanego terminu odnawia siê na taki sam termin, na który
by³a zawarta uprzednio, na warunkach obowi¹zuj¹cych w dniu
odnowienia. Odsetki nale¿ne stawiane s¹ do dyspozycji Posiadacza
na rachunku,

3) lokata odnawialna kapitalizowana, która pierwszego dnia po up³ywie
zadeklarowanego terminu odnawia siê na taki sam termin, na który
by³a zawarta uprzednio, na warunkach obowi¹zuj¹cych w dniu
odnowienia.Nale¿neodsetkipowiêkszaj¹kwotê lokaty.

3. Minimalne kwoty lokat oraz minimalne kwoty dop³at do lokat
okre�lone s¹wKomunikacie.

4. Lokatyzak³adanes¹napodstawie sk³adanej przez Posiadacza osobi�cie,
elektronicznie lub telefonicznie dyspozycji za³o¿enia lokaty, lub w inny
sposób uzgodniony z Bankiem na podstawie odrêbnie zawartych umów.
Warunki lokaty okre�lone s¹ przez Bank w
przekazywanym Posiadaczowi. Lokaty mog¹ byæ odnawiane na taki sam
termin,nawarunkachobowi¹zuj¹cychwdniu ichodnowienia.

5. Dyspozycja otwarcia lokaty mo¿e byæ realizowana do wysoko�ci wolnych
�rodków znajduj¹cych siê na rachunku w dniu realizacji dyspozycji. W
przypadku braku �rodków na realizacjê dyspozycji otwarcia lokaty, Bank
podejmuje próby realizacji dyspozycji do koñca dnia, w którym
dyspozycjawp³ynê³a doBanku.

6. Wramach rachunkumo¿ebyæprowadzonanieograniczona liczba lokat.
7. Lokatyoprocentowanes¹wed³ugsta³ej lub zmiennejstopyprocentowej.
8. Wysoko�æ oprocentowania lokatozmiennej stopieprocentowejmo¿eulec

zmianiew trakcie trwania lokaty.Zmianaoprocentowaniazale¿na jestod:
1) zmiany oprocentowania podstawowych stóp procentowych

ustalanychprzezNarodowyBankPolski,
2) zmianypoziomu inflacjiog³oszonegoprzezGUS,
3) zmiany oprocentowania �rodków na rynku miêdzybankowym,
4) zmiany poziomu rezerw obowi¹zkowych ustalonych przez Radê

PolitykiPieniê¿nej,
5) salda lokaty.

9. Odsetki od lokaty naliczane s¹ od dnia jej za³o¿enia do ostatniego dnia
okresuumownego lokatyw³¹cznie.

10. Odsetki od lokat w walutach wymienialnych obliczane s¹ z dok³adno�ci¹
do1/100waluty.

11. Do obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni, a miesi¹c
rzeczywist¹ liczbêdnikalendarzowych.

12. Wyp³ata lokaty przed up³ywem okresu umownego powoduje utratê lub
obni¿enieoprocentowania.

13. Wprzypadku lokat zak³adanych na terminy d³u¿szeni¿ 12miesiêcy odsetki
kapitalizowane s¹ po up³ywie ka¿dych 12 miesiêcy, ale w przypadku
likwidacji lokaty przedup³ywemokresuumownegonie s¹wyp³acane.

14. W przypadku dokonania dop³aty do lokaty progresywnej powoduj¹cej
przekroczenieproguzmianyoprocentowania,Banknaliczyodsetki:
1) do dnia poprzedzaj¹cego dop³atê - wed³ug stawki oprocentowania

obowi¹zuj¹cejdladanejkwoty lokaty,
2) od dnia dokonania dop³aty - wed³ug stawki oprocentowania

obowi¹zuj¹cejdlawy¿szegoprogukwoty lokaty.
15. Wyp³ata wolnych �rodków z rachunku nie narusza �rodków

zgromadzonychna lokacie iniepowoduje likwidacji lokaty.
16. Likwidacja lokatynastêpuje:

1) w dniu up³ywu zadeklarowanego terminu lokaty, o ile Posiadacz nie
zadysponowa³odnowienia lokatynakolejny taki samtermin,

2) w dniu realizacji przez Bank z³o¿onej przez Posiadacza dyspozycji
dotycz¹cej likwidacji lokaty.

Rozdzia³ XII
Lokaty.
§ 14

Dowodzie za³o¿enia lokaty
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17. Likwidacja lokaty oznacza postawienie ca³o�ci �rodków zgromadzonych
na lokacie do dyspozycji Posiadacza na rachunku. Dyspozycjê likwidacji
lokaty Posiadacz sk³ada osobi�cie, telefonicznie lub w inny sposób
uzgodniony z Bankiem odrêbnymi umowami, dok³adnie okre�laj¹c
numer likwidowanej lokaty lub inne dane pozwalaj¹ce na jednoznaczn¹
identyfikacjê likwidowanej lokaty.

18. Z³o¿enie przez Posiadacza dyspozycji likwidacji lokaty przed up³ywem
zadeklarowanego terminu przechowywania powoduje, w zale¿no�ci od
rodzaju lokaty,utratê ca³o�ci lub czê�ciodsetek.

19. Realizacja tytu³u wykonawczego w trybie egzekucji s¹dowej lub
administracyjnej z lokat, przed up³ywem zadeklarowanych terminów ich
przechowywania, traktowana bêdzie jako likwidacja lokaty przed
terminem, co spowoduje utratê przez Posiadacza ca³o�ci lub czê�ci
odsetek.

20. Bank dopuszcza mo¿liwo�æ zak³adania lokat na warunkach
indywidualnych.

Rozdzia³ XIII
Odpowiedzialno�æ.

§ 15
1. Posiadacz zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy przyznanego

has³a i ponosi odpowiedzialno�æ za wszelkie nastêpstwa wynikaj¹ce
zniedope³nieniategoobowi¹zku.

2. Posiadacza obci¹¿aj¹ dyspozycje z³o¿one przez osoby, którym udostêpni³
has³o.

3. W przypadku utraty lub ujawnienia has³a, Posiadacz zobowi¹zany jest do
natychmiastowego powiadomienia Banku o zaistnia³ym zdarzeniu,
wceluzastrze¿eniahas³a.

4. Bank dokonuje zastrze¿enia has³a z chwil¹ zg³oszenia dokonanego przez
Posiadacza.Wmiejscezastrze¿onegohas³a przekazywane jest nowe.

5. Do chwili zastrze¿enia has³a Posiadacz ponosi odpowiedzialno�æ za
dyspozycje z³o¿one przy u¿yciu tego has³a, do kwoty stanowi¹cej
równowarto�æ 150 euro, obliczanej wed³ug �redniego kursu og³aszanego
przezNBP,obowi¹zuj¹cegowdniudokonaniazg³oszenia zastrze¿enia.

6. Ograniczenie odpowiedzialno�ci, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy
operacji, doktórychdosz³ozwinyPosiadacza,w szczególno�ci, gdy:
1) udostêpni³has³oosobomtrzecim,
2) nie dope³ni³ obowi¹zku natychmiastowego powiadomienia Banku

outraciehas³a luboprzejêciugoprzezosoby trzecie.
7. Posiadaczaobci¹¿aj¹dyspozycje dokonanepo zg³oszeniu, októrymmowa

wust. 3, je¿eli dosz³odonich z jegowinyumy�lnej.
8. Bank ponosi odpowiedzialno�æ za szkodê wynik³¹wskutek nieterminowej

lub nieprawid³owej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku, chyba ¿e
nieterminowa lub nieprawid³owa realizacja takiej dyspozycji jest
nastêpstwem okoliczno�ci, za które Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci.

9. Banknieponosiodpowiedzialno�ciza:
1) niewykonanie dyspozycji z powodu braku wolnych �rodków na

rachunku,
2) skutki b³êdnych dyspozycji wydanych przez Posiadacza lub

Pe³nomocnika,
3) skutki zwi¹zane z udostêpnieniem przez Posiadacza has³a osobom

trzecim.
10. Je¿eli przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku

nast¹pi³o z przyczyn, za które Bank ponosi odpowiedzialno�æ,
Posiadaczowi rachunku przys³uguj¹ odsetki ustawowe za ka¿dy dzieñ
zw³oki liczone od kwoty dyspozycji. Nie wy³¹cza to prawa Posiadacza
rachunkudoodszkodowaniana zasadachogólnych.
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Rozdzia³ XIV
Wyci¹gi.
§ 16

1. Bank przesy³a Posiadaczowi, zgodnie z jego dyspozycj¹, raz w miesi¹cu
wyci¹gz rachunku:
1) w formie elektronicznej na wskazany przez Posiadacza adres poczty

elektronicznej,
2) w formie papierowej na wskazany przez Posiadacza adres

korespondencyjny,
3) w innysposóbuzgodnionyzPosiadaczem.

2. Za przes³anie wyci¹gu w sposób okre�lony w ust.1 pkt. 2) i 3), Bank mo¿e
pobieraæop³atêzgodnie zTaryf¹.

3. W przypadku zwrotu wyci¹gu z adnotacj¹ o niemo¿no�ci jego dorêczenia
Posiadaczowi (np. podanie przez Posiadacza b³êdnego adresu poczty
elektronicznej, adresat siê wyprowadzi³, adresat siê wymeldowa³) Bank
mo¿e zaprzestaæ wysy³ania wyci¹gów do czasu wyja�nienia sprawy przez
Posiadacza.

4. Wyci¹g jest dokumentem zbiorczym, przedstawiaj¹cym informacje
o transakcjach przeprowadzonych na rachunku oraz o zmianie salda
rachunkuwdanymmiesi¹cu.

5. Bank ma prawo nie wysy³aæ wyci¹gu w przypadku braku obrotów na
rachunkuwdanymmiesi¹cu (zwyj¹tkiemdopisaniaodsetek).

6. Posiadacz rachunku powinien sprawdzaæ na bie¿¹co prawid³owo�æ
wykonanych przez Bank operacji i wykazanego salda. W razie
stwierdzenia b³êdnie wykonanej operacji lub nieprawid³owego salda,
Posiadacz rachunku zobowi¹zany jest zg³osiæ reklamacjê do Banku
w ci¹gu 14 dni od otrzymania wyci¹gu lub je�li wyci¹g nie jest wysy³any,
wci¹gu14dniodwykonania operacji.

7. Posiadacz jest zobowi¹zany zg³osiæ nieotrzymanie wyci¹gu do ostatniego
dnia roboczego nastêpnego miesi¹ca. W przypadku zg³oszenia
nieotrzymania wyci¹gu Bank sporz¹dzi jego duplikat, który dostarczy
Posiadaczowi w sposób wzajemnie uzgodniony w terminie 10 dni
roboczychodzg³oszenia.

8. Posiadacz sk³ada reklamacje pisemnie, poczt¹ elektroniczn¹ lub
telefonicznie. Bank ma prawo ¿¹daæ pisemnego potwierdzenia reklamacji
z³o¿onej telefonicznie lub poczt¹ elektroniczn¹. Reklamacje sk³adane
przez Posiadacza Bank rozpatruje niezw³ocznie, w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 30 dni od dnia przyjêcia reklamacji chyba, ¿e jej wyja�nienie wymaga
udzia³u innychpodmiotów.

9. Posiadacz rachunku upowa¿nia Bank do dokonania sprostowania
b³êdnego ksiêgowania na rachunku w przypadku, gdy Bank we w³asnym
zakresie stwierdziwyst¹pienietakiej sytuacji.

10. Podjêcie przez Posiadacza �rodków pieniê¿nych z rachunku, b³êdnie
wyp³aconych lub b³êdnie zaksiêgowanych oraz naruszenie obowi¹zku
zg³oszenia niezgodno�ci na wyci¹gu spowoduje odpowiedzialno�æ
cywilnoprawn¹ Posiadacza i obowi¹zek zwrotu Bankowi nienale¿nie
pobranych lubwyp³aconych kwot.

11. Na wniosek Posiadacza Bank mo¿e dokonaæ odpisu lub potwierdzenia
wykonanej operacji. Wysoko�æ op³at pobieranych przez Bank za
dokonanie idorêczenieodpisuokre�laTaryfa.

12. Bank dopuszcza mo¿liwo�æ udzielania informacji o stanie wolnych
�rodkóworaz operacjachna rachunkach:
1) telefonicznie w ramach korzystania z us³ugi TELEKONTO opisanej

szczegó³owow§11Regulaminu,
2) zapo�rednictwemPocztowy24,
3) wplacówkachBanku,
4) w innysposóbuzgodnionypomiêdzyPosiadaczemiBankiem.

13. Posiadacz mo¿e uzyskaæ informacje o saldzie i historii operacji równie¿
w oznaczonych placówkach pocztowych. Posiadacz mo¿e z³o¿yæ Bankowi
w formie pisemnej lub za pomoc¹ us³ugi TELEKONTO sprzeciw wobec
udostêpnieniaprzezplacówkipocztowetakich informacji.

14. Posiadacz w ka¿dym momencie mo¿e zrezygnowaæ z otrzymywania
wyci¹gu przysy³aj¹c do Banku pismo zawieraj¹ce rezygnacjê
z otrzymywania wyci¹gu, zg³aszaj¹c tak¹ rezygnacjê telefonicznie lub za
po�rednictweminnych sposobówkomunikacji dostêpnychwBanku.
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1. Stronom przys³uguje prawo rozwi¹zania Umowy w formie pisemnej
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Bank
mo¿e rozwi¹zaæ umowê tylko z wa¿nych przyczyn podanych w ust 4.

2. Wypowiedzenie umowyprzez Posiadaczauwa¿a siê za skutecznie z chwil¹
dorêczeniao�wiadczeniaowypowiedzeniuUmowydoBanku.

3. Wraz z wypowiedzeniem Posiadacz zobowi¹zany jest z³o¿yæ dyspozycjê
dotycz¹c¹ salda zamykanego rachunku lub rachunków prowadzonych w
ramach Umowy. W przypadku braku takiej dyspozycji, Bank po up³ywie
okresuwypowiedzenia przeka¿e �rodki Posiadaczowi zapomoc¹przekazu
pocztowego, potr¹caj¹c znichkosztyprzekazu, awprzypadkuje¿eli kwota
�rodkównieprzekracza 20 z³, Klientmo¿edokonaæ ichwyp³atywoddziale,
poz³o¿eniudyspozycjiwyp³aty.

4. Bankmo¿e rozwi¹zaæUmowêwnastêpuj¹cychsytuacjach:
1) wystêpuj¹c o otwarcie rachunku Posiadacz udzieli³ informacji

niezgodnychze stanemfaktycznym,
2) Posiadacz naruszy³ obowi¹zki i zasady okre�lone w Umowie,

WarunkachorazwRegulaminachwniejprzywo³anych,
3) Posiadacz korzysta³ z kredytu w ROR lub salda debetowego

w sposób niezgodny z odpowiednimi postanowieniami umownymi,
4) zmiany ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, uniemo¿liwiaj¹cych

Bankowiprowadzenienadotychczasowych zasadach.
5. O�wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy Bank przesy³a do Posiadacza na

podanyprzezniegoadreskorespondencyjny.
6. Posiadacz jest zobowi¹zany do sp³atywszelkich zobowi¹zañwobec Banku

wraz z nale¿nymi odsetkami, op³atami, prowizjami i kosztami najpó�niej
wostatnimdniuokresuwypowiedzenia.

7. Rozwi¹zanieUmowypowodujezamkniêcie rachunku.
8. Umowa ulega rozwi¹zaniu, je¿eli w ci¹gu dwóch lat nie dokonano na

rachunku ¿adnych obrotów poza dopisywaniem odsetek, a saldo
rachunkunieprzekracza200 z³.

9. Umowa wygasa w przypadku �mierci Pos iadacza rachunku
indywidualnego.

1. Posiadacz rachunku indywidualnego mo¿e z³o¿yæ w Banku pisemne
polecenie dokonania, po swojej �mierci, wyp³aty z rachunku osobom
wskazanym w dyspozycji na wypadek �mierci: ma³¿onkowi, wstêpnym,
zstêpnym lub rodzeñstwu okre�lonej kwoty. Kwota wyp³acona nie
wchodzi dospadkupoPosiadaczu.

2. Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek �mierci s¹ uprawnione do
podjêcia przypadaj¹cej na ich rzecz kwoty bez przeprowadzenia
postêpowania spadkowego, po przed³o¿eniu skróconego aktu zgonu
Posiadacza. Je¿eli ³¹czna kwota przypadaj¹ca tym osobom przekracza
wysoko�æ kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn (okre�lonej
odrêbnymi przepisami) nale¿y przed³o¿yæ tak¿e za�wiadczenie z urzêdu
skarbowegoouiszczeniupodatku lubozwolnieniuodpodatku.

3. W razie �mierci Posiadacza rachunku indywidualnego, Bankwyp³aci z tego
rachunku koszty pogrzebu Posiadacza w wysoko�ci nie przekraczaj¹cej
kosztówurz¹dzeniapogrzebuzgodnie zezwyczajamiprzyjêtymiwdanym
�rodowiskuosobie, która przed³o¿y skróconyodpis aktu zgonuPosiadacza
oraz oryginalne rachunki stwierdzaj¹ce wysoko�æ poniesionych
wydatków,wystawionenaosobê¿¹daj¹c¹wyp³aty.

4. W przypadku, je¿eli Posiadacz nie wskaza³ w Dyspozycji na wypadek
�mierci osób uprawnionych, o których mowa w ust.1 niniejszego
paragrafu, wyp³ata salda rachunku dokonywana jest przez Bank na rzecz
spadkobiercówPosiadaczapoprzed³o¿eniu:
1) prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulê prawomocno�ci)

postanowienia s¹duostwierdzeniunabycia spadku,
2) postanowienia s¹du o dziale spadku lub zgodnego o�wiadczenia

wszystkich spadkobierców o podziale sum ulokowanych na
rachunku,

Rozdzia³ XV
Zamkniêcie rachunku.

§ 17

Rozdzia³ XVI
Wyp³aty po �mierci Posiadacza.

§ 18

16



3) aktu po �wiadczenia dz iedz iczen ia wraz z info rmac j¹
ozarejestrowaniugowrejestrzeaktówpo�wiadczeniadziedziczenia.

5. W przypadku �mierci Posiadacza, Bank na wniosek organu emerytalno-
rentowego dokona zwrotu kwoty �wiadczenia, które nie przys³ugiwa³o za
okres po �mierci Posiadacza rachunku,o ile �rodki te nie zosta³ywyp³acone
przedotrzymaniemprzezBankwniosku.

1. Bank ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie
trwaniaUmowy.

2. Bank zawiadamia Posiadacza o wprowadzonych zmianachw Regulaminie
w jeden z nastêpuj¹cych sposobów: w wyci¹gu przesy³anym
Posiadaczowi, poprzez przes³anie informacji na adres e-mail Posiadacza,
w osobnym pi�mie, lub w inny sposób okre�lony w odrêbnej umowie.
Ponadto tre�æ wprowadzonych zmian Bank udostêpnia Posiadaczom
w placówkach Banku, placówkach pocztowych oraz na stronie
internetowejBanku.

3. Brak przekazania przez Posiadacza do Banku o�wiadczenia woli
o odmowie przyjêcia zmian, o którychmowa w ust.1, w terminie 14 dni od
daty zawiadomieniaozmianach,oznacza ichakceptacjê.

4. OtrzymaneprzezBanko�wiadczeniewoli Posiadaczao odmowie przyjêcia
zmian w Regulaminie jest równoznaczne z rozwi¹zaniem przez
PosiadaczaUmowyzawypowiedzeniem,októrymmowaw§17.

5. W sytuacji, gdy na ROR s¹ prowadzone lokaty, odmowa przyjêcia zmian w
Regulaminie powoduje, i¿ Umowa ulega rozwi¹zaniu po up³ywie terminu
wszystkich lokat przechowywanych na ROR. Od dnia otrzymania przez
Bank odmowy przyjêcia zmian, do lokat stosuje siê postanowienia § 14
ust. 2 pkt 1) niniejszego Regulaminu. Z tym dniem Posiadacz nie ma
równie¿ mo¿liwo�ci sk³adania dyspozycji otwarcia nowych lokat ani
dokonywaniadop³atdo lokat.

1. Podany adres do korespondencji mo¿e byæ tylko w granicach
Rzeczpospolitej Polskiej. Niedozwolone jest podanie jako adresu do
korespondencji adresuplacówkiBanku lubplacówkipocztowej.

2. W celu prawid³owego wykonania postanowieñ Umowy i niniejszego
Regulaminu, Bank zbiera i przechowuje dane osobowe Posiadaczy
rachunków i ichpe³nomocników.

3. Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy
przy ulicy Jagielloñskiej17.

4. Posiadaczom rachunków i ich pe³nomocnikom przys³uguje prawowgl¹du
i poprawiania swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133,
poz. 833z pó�n. zm.).

5. Podane dane osobowemog¹ byæ przekazywane do przetwarzania innym
podmiotom w zakresie, w jakim jest to niezbêdne do zawarcia i realizacji
niniejszej Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, (tj.
Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó�n. zm.) w tym firmom
ubezpieczeniowym, z którymi Bank zawar³ umowy w zwi¹zku z obs³ug¹
rachunku, kart p³atniczych lubbankowo�cielektronicznej.

6. Podane dane osobowe mog¹ zostaæ udostêpnione innym podmiotom
wymienionym w art. 105 ust.1 oraz instytucjom utworzonym przez Bank
na podstawie art. 105 ust. 4, w tym Biuru Informacji Kredytowej, którym
Bank ma prawo lub obowi¹zek ich udostêpniania na zasadach
okre�lonychwart.105austawyPrawobankowe.
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7. Bank oraz instytucje utworzone przez Bank na podstawie art. 105 ust.4
mog¹ udostêpniaæ na podstawie art. 105 ust. 4b ustawy Prawo bankowe
dane osobowebiurom informacji gospodarczej dzia³aj¹cym na podstawie
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostêpnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U z 2010 Nr 81 poz.
530),wzakresie inawarunkachokre�lonychwart. 14 tejustawy.

8. Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 mog¹
udostêpniaæ dane osobowe instytucjom finansowym bêd¹cym
podmiotami zale¿nymi od Banków na zasadach okre�lonych w art. 105
ust. 4dustawyPrawobankowe.

9. W przypadku nierzetelnego wywi¹zywania siê wnioskodawcy
z zobowi¹zañ zaci¹gniêtych wobec Banku, administrator danych
osobowych ma prawo bez dodatkowej zgody do dalszego ich
przetwarzania przez 5 lat zgodnie z art. 105a ust. 3 i 5 ustawy Prawo
Bankowe licz¹coddniawyga�niêciawszelkichzobowi¹zañwobecBanku.

10. Bank ma prawo do przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby,
której dane dotycz¹ w celu stosowania metod statystycznych, o których
mowa w art. 128 ust. 3 nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 12 lat licz¹c od daty
wyga�niêcia wszelkich zobowi¹zañ wobec Banku zgodnie z art. 105a
ust. 4 i 5 ustawyPrawobankowe.

11. Osoba, której dane dotycz¹ ma prawo dostêpu do swoich danych
osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo wnoszenia
sprzeciwu lub pisemnego ¿¹dania zaprzestania ich przetwarzania
zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt.6, 7, 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
oochroniedanychosobowych(Dz.U.2002Nr101poz. 926zpó�n. zm.).

12. Posiadacz i Pe³nomocnik obowi¹zany jest zawiadomiæ Bank o ka¿dej
zmianie miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji. Zawiadomienie
sk³adane jest telefonicznie, pisemnie lub za po�rednictwem innych
sposobów komunikacji dostêpnych w Banku. Bank nie ponosi
odpowiedzialno�ci za skutki wynikaj¹ce z niedope³nienia obowi¹zków,
októrychmowawzdaniupierwszym.

13. Zmiana nazwiska, cech dokumentu to¿samo�ci lub wzoru podpisu
Posiadacza lub Pe³nomocnika wymaga zg³oszenia dokonanego na druku

, które sk³adane jest w placówkach
Banku lubplacówkachpocztowych.

14. Posiadacz i Pe³nomocnik zobowi¹zani s¹ zg³osiæ pisemnie utratê
dokumentu to¿samo�ci s³u¿¹cego do identyfikowania Posiadacza lub
Pe³nomocnika w kontaktach z Bankiem, jak równie¿ zmianê numeru
telefonuwskazanegowUmowie jakotelefon kontaktowy.

15. W wyj¹tkowych przypadkach Bank mo¿e podj¹æ decyzjê o otwarciu
iprowadzeniu rachunkunaodrêbnych zasadach.

16. �rodkipieniê¿neznajduj¹ce siêna rachunkuwolnes¹odzajêcia s¹dowego
lub administracyjnego na podstawie tytu³u wykonawczego do wysoko�ci
okre�lonejprawembankowym.

17. W celu zapewnienia w³a�ciwego poziomu bezpieczeñstwa, Bank mo¿e
poprosiæ osobê sk³adaj¹c¹ dyspozycjê o okazanie dodatkowego
dokumentuto¿samo�ci.

18. Bank informuje, i¿ w celu wykonania Umowy oraz w zakresie obs³ugi
rachunków powierza Poczcie Polskiej S.A., z siedzib¹ w Warszawie,
ul. Rakowiecka26, 00-940Warszawaprzetwarzanie informacji chronionych
tajemnic¹ bankow¹, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe
z dn. 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. 02.72.665 z pó�n. zm.) oraz ustawy
z dn. 5 wrze�nia 2008 r. o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa
u¿yteczno�ci publicznej �Poczta Polska� (tj. Dz.U. 08.180.1109), a tak¿e
zawartychzBankiemumów.

19. Bank Pocztowy S.A. informuje, i¿ na podstawie art. 6a-6c ustawy Prawo
bankowe z dn. 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 02.72.665 z pó�n. zm.)
czynno�ci faktyczne zwi¹zane z wykonywaniem umów zawartych przez
Bank, Bank powierza swojej spó³ce zale¿nej CentrumOperacyjne sp. z o.o.
z siedzib¹ w Bydgoszczy, przy ul. Jagielloñskiej 17, 85-959 Bydgoszcz,
wpisanej do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym
w Bydgoszczy, XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego
podnumeremKRS0000359084.

20. NiniejszyRegulamin zgodnie zart. 384 Kodeksucywilnego i art. 109Prawa
bankowego,macharakterwi¹¿¹cy.
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